آیااینفلوئنسرهایاینستاگرامیمیتواننددرعرصه
سینماموفقباشند؟

شاخ به شاخ با سینما

صفحه 4

«ابتکار» عوارض عبور نقدینگی از  2600میلیارد تومان و آینده آن را بررسی میکند

شمشیر سنگین نقدینگی باالی سر اقتصاد
شرح درصفحه 10

پیشخوان
علیرغم همه انتقادات ،ایرادها و ابهامها

بذرپاش با قسم به خون پدرش
رئیس دیوان محاسبات شد

سرمقاله

جالل خوش چهره

بزنگاه انتخاب تهران
الزم است ایران خود را از انزوای تحمیل شده رها کند.
در این کار باید عجله کرد؛ حداقل تا پیش از  18اکتبر آینده
( 27مهرماه) که موعد وعده داده شده در برجام برای پایان
تحریمهای تسلیحاتی این کشور در شورای امنیت سازمان
ملل است .اما به چه قیمت و چگونه؟
برخی میگویند؛ انتخاب تهران در عقد قرارداد
استراتژیک با چین و نیز اعالم آمادگی در تجدید معاهده
همکاریهای جامع با روسیه میتواند فرصت الزم را برای
تهران در برونرفت از وضع کنونیاش ایجاد کند.
هواداران این رویکرد میگویند :تهران نمیتواند تا ابد
در انتظار اقدام مؤثر اروپائیان بنشیند تا شاید مقابل
سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا ،گشایشی به وجود
آید .فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم از یکسو و تالش
برای محروم کردن ایران از حقوق خود در برجام؛ آنهم
در بیعملی اروپائیان ،بر عزم تهران در رویکرد به شرق
افزوده است.
مخالفان یا منتقدان رویکرد باال اگرچه هنوز جایگزینی
برای سیاست رویکرد به شرق ارائه نکردهاند اما با نگاه به
تجربه تاریخی روابط خارجی ایران و نیز کارنامه تعامالت
روسیه و چین با این کشور ،بدگمانیهای واقعی خود را
ابراز میکنند .این درحالی است که مواضع پکن و مسکو
در الیهای از ابهام باقی است .مقامهای چینی و روسی با
احتیاط دراینباره اظهار نظر کرده و به ظاهر ترجیح آنان،
سیاست بنشین و ببین است.

تمامی انتقادها ،ایرادها و ابهامهای مطرح شده درباره عدم
صالحیت تحصیلی و کاری و تخلف انجام شده در سابقهسازی
برای انتصاب مهرداد بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات کشور
بینتیجه ماند و وی در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و
جدید این دیوان ،با حضور محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس
شورای اسالمی ،رئیس دیوان محاسبات شد .قالیباف در این
جلسه گفت :من مکلف هستم از قانون دفاع و مو به مو قانون
را اجرا کنم.
صفحه 2

سند به نام قله دماوند و کوهپایه آن صادر و در کاداستر ثبت شده است

توضیحاتی درباره وقف
«دماوند»
صفحه 3

رئیسجمهوریدردیدارتولیدکنندگان
و فعاالن صنایع فوالد و پتروشیمی:

ابایی از مذاکره نداریم و به دنبال
نمایش نیستیم

رئیس قوه قضائیه:

صفحه 2

هیچ دری به روی قاضی بسته نیست
صفحه 2
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گروه بازار و سرمایه  -اگر پای حرف تحلیلگران و کارشناسان بنشینیم و از خطرات در
کمین اقتصاد بپرسیم بیشک آنها رشد نقدینگی را به عنوان یکی از مهمترین خطرات
پیرامون اقتصاد مطرح میکنند و آن را بالی جان اقتصاد میدانند .پولهای نقدی که نه در
دست سیستم بانکی قرار دارد و نه در خدمت تولید است هم باعث افزایش قیمت میشود

و هم با سرمایهگذاریهای غیرمولد پایههای اقتصاد کشور را به لرزه درمیآورد .به همین
دلیل است که کارشناسان بر ضرورت کنترل و هدایت نقدینگی تاکید دارند و نسبت به
افزایش آن هشدار میدهند اما برخالف هشدارها اکنون عبور نقدینگی از ۲۶۵۷هزار میلیارد
تومان ،تیتر خبر بسیاری از رسانهها را به خود اختصاص داده است.

به آلودگی هوا هم در کنار کرونا توجه شود

روند صعودی ایجاد آالینده ازون
در تهران

ادامه درصفحه 2

سخنگوی وزارت امور خارجه
در نشست خبری:

صفحه 3

هیچ حساب ویژهای روی نتیجه
انتخابات آمریکا باز نکردهایم

تشریح مکانیزم خرید متری مسکن
در بورس امالک و مستغالت

بورس امالک ،مردم را خانهدار
میکند؟

صفحه 11

صفحه 9

خبر

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی اعالم کرد

وزیر دفاع:

جزئیات ارزهای برنگشته به کشور

تحریم آغاز پیشرفتهای خیرهکننده دفاعی بوده است
با حضور امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،وزیر
راه و شهرسازی و امیر سرتیپ شاهرخ شهرام مدیر عامل صنایع الکترونیک
وزارت دفاع ،سامانه پیشرفته برج کنترل و مراقبت پرواز سیار فرودگاهی
ساخت متخصصین وزارت دفاع رونمایی شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع ،امیر سرتیپ حاتمی
در این مراسم با اشاره به نامگذاری سال  99به نام جهش تولید توسط
مقام معظم رهبری(مدظله العالی) اظهار کرد :در تمامی این سالها وزارت
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با مدیریت جهادی و بهرهگیری از طرفیت
دانشمندان ایرانی تمام تالش خود را در محقق نمودن و اجرای شعار «ما
میتوانیم» معطوف داشته و همواره پیشگام و در خط مقدم تولید بوده
است.
وزیر دفاع تحریمها و ایجاد محدودیتها توسط دشمنان قسم خورده
جمهوری اسالمی را نقطه عطف آغاز پیشرفتهای خیرهکننده دفاعی عنوان
کرد و افزود :وزارت دفاع از پیروزی انقالب تاکنون با اتکا به ظرفیت های
داخلی و همت و تالش خستگی ناپذیر متخصصان و دانشمندان متعهد
عرصه دفاعی کشور روندی رو به رشد داشته و توانسته است با تولید انواع
تسلیحات،محصوالت و دستارودهای قدرت آفرین و کمک به حوزه علم و
فناوری کشور ،اقتدار و عزت را برای ایران اسالمی به ارمغان آورد.
امیر سرتیپ حاتمی افزود :با توجه به تحریم های ظالمانه استکبار جهانی
و در رأس آن شیطان بزرگ و ازنابش ،امکان اینکه فرودگاه های کشور با
مشکل اساسی تأمین تجهیزات حساس ناوبری و ارتباطی پیشرفته کنترل و
مراقبت پرواز روبهرو شود ،وجود داشت که با اقدامات به هنگام و هماهنگی
صنایع الکترونیک وزارت دفاع و سازمان فرودگاههای کشوری ،تأمین و
ساخت این تجهیزات پیشرفته و بومی در جهت استقالل و بینیازی از این
سامانه در دستور کار قرار گرفت و وزارت دفاع با استفاده از سرزیر دانش
دفاعی خود در حوزه تولید انواع تجهیزات مخابراتی ،الکترونیکی و ناوبری
این پروژه مهم و مورد نیاز سازمان فرودگاهی کشور را به صورت بومی و
ظرف یک سال تولید و به مرحله بهرهبرداری رساند و از این طریق از خروج
میلیونها دالر ارز جلوگیری کرد.
وزیر دفاع در تشریح برج کنترل و مراقبت پرواز سیار فرودگاهی گفت:
این محصول یک سامانه کامال بومی است که برای هدایت کلیه پروازهای
فرودگاهی مورد استفاده قرار میگیرد.
امیر سرتیپ حاتمی برقراری این سامانه در فرودگاههای فاقد برج مراقبت
ثابت و یا فرودگاههای با کاربری موقت ،استفاده در فرودگاهها در شرایط
بحران ناشی از سیل ،زلزله ،آتشسوزی ،جنگ و استفاده از این سامانه در
هنگام آسیب دیدن زیر ساختها و از کار افتادن برج ثابت را از مهمترین
کاربرد های برج کنترل و مراقب پرواز سیار فرودگاهی بر شمرد.
وزیر دفاع همچنین نصب و راهاندازی این سامانه در مدت زمان کوتاه را
یکی از ویژگیهای این سامانه برشمرد و تصریح کرد :نصب سامانه مراقبت
پرواز در شرایط اضطرار تاثیر بسزایی در جلوگیری از هرگونه اختالل در
ترافیک هوایی دارد.
امیر سرتیپ حاتمی تجهیز برج کنترل و مراقب پرواز سیار فرودگاهی به
رادیوهای باند  VHFبومی جهت برقراری ارتباط با هواپیما ،سیستم ضبط
مکالمات تلفنی و رادیویی ،امکان گیرندگی تعیین موقعیت ماهوارهای،
سیستم سوئیچینگ رادیویی ،توانایی حرکت در جادههای خاکی و ناهموار،
سهولت در تعمیر و نگهداری و امکان جابهجایی ،نصب و راهاندازی سامانه
در حداقل زمان ممکن را از مهمترین قابلیتهای این سامانه برشمرد.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی جزئیات ارزهای برنگشته
به چرخه اقتصادی کشور در سالهای  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸را اعالم
و بسته سیاستی بازگشت ارزهای صادراتی در سال  ۱۳۹۹را
تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،صمد کریمی درخصوص میزان ارزهای
بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور گفت :بانک مرکزی
گزارشهای تحلیلی مختلفی را درخصوص بازگشت ارزهای
صادراتی در مقاطع مختلف تهیه و برای دستگاه های اجرایی
و نظارتی ارسال میکند .به طور نمونه برمبنای پروانه های
صادراتی دریافتی از گمرک جمهوری اسالمی طی سالهای
 ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸مبلغ  ۵۶.۱میلیارد یورو (بدون احتساب
صادرات شرکتهای ملی نفت ایران ،ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی ایران و ملی گاز ایران) صادرات صورت
گرفته است ،از این میزان تا روز  ۱۳۹۹/۳/۳۱فقط مبلغ ۳۳.۶
میلیارد یورو برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور انجام
پذیرفته است .بنابراین تا پایان خرداد امسال مبلغ ۲۲.۵
میلیارد یورو ارز فقط توسط این گروه به چرخه اقتصادی
کشور برنگشته است.
وی افزود :عالوه بر ارقام مذکور ،مبلغ  ۲.۵میلیارد یورو
مربوط به کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان در بازه زمانی
 ۱۳۹۷/۱/۲۲الی  ۱۳۹۷/۵/۱۶است که مطابق با مصوبات کمیته
ماده  ۲شورای عالی هماهنگی اقتصادی ،این صادرکنندگان
مجاز شدند صادرات خود را در سامانه های مربوط ثبت کنند
و جزو تعهدات آنان محسوب شد ،اما مبالغ ارزی آنها به
چرخه رسمی اقتصاد کشور برنگشته است که با احتساب آن،
میزان عدم بازگشت ارز به چرخه رسمی کشور در سالهای
 ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸معادل  ۲۵میلیارد یورو خواهد شد.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود :بر اساس گزارش
های تحلیلی دیگر ،اطالعات پروانههای صادراتی دریافتی از
گمرک ج.ا.ا تعداد  ۲هزار و  ۳۸۶صادرکننده دارای صادرات
بیش از یک میلیون یورو با نسبت بازگشت ارز کمتر از

 ۷۰درصد (صفر تا  ۷۰درصد) از روز  ۱۳۹۷/۱/۲۲لغایت
 ۱۳۹۸/۱۲/۲۸مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن حاکی از این
بود که این گروه بالغ بر  ۲۴میلیارد یورو صادرات داشتهاند
و از روز  /۱۳۹۷/۱۲۲لغایت روز  ۱۳۹۹/۳/۳۱تنها نسبت به
بازگشت  ۶.۴میلیارد یورو اقدام کردهاند ،به عبارت دیگر
حدود  ۱۷.۷میلیارد یورو (حدود  ۲۰میلیارد دالر) توسط این
دسته از صادرکنندگان تاکنون به چرخه اقتصادی برگشت
نشده است.
وی ادامه داد :این گروه در سیاستگذاری ارزی از اهمیت
باالیی برای مقام پولی و ارزی برخوردار بوده و تالش خواهد
شد در تعامل با آنان ،دستگاههای ذیربط و نهادهای نظارتی
تعهدات ارزی خود را به طور کامل ایفا کنند تا بر این اساس
منابع ارزی در بازار دوم تقویت شده و تامین نیازهای وارداتی
به موقع انجام پذیرد.
وی همچنین درخصوص اقدامات قضایی انجام شده به
منظور برخورد با صادرکنندگان متخلف گفت :با پیگیری های
انجام شده و در راستای مصوبات هیئت وزیران و شورای عالی
هماهنگی اقتصادی ۲۵۰ ،صادرکننده متخلف به قوه قضاییه
معرفی شدهاند.
کریمی ادامه داد :بر اساس آخرین اطالعات ،میزان
تعهدات آنها  ۶.۸میلیارد یورو (معادل  ۷.۶میلیارد دالر)
بوده است که از این رقم فقط  ۴۶۶.۶میلیون یورو معادل ۷
درصد ،عمدتا از طریق واگذاری پروانههای صادراتی و ثبت
کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان (از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲
الی  )۱۳۹۷/۵/۱۶به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
طبق اعالم بانک مرکزی ،مدیر اداره صادرات این بانک
درخصوص عملکرد شرکتهای پتروشیمی در بازگشت ارز
حاصل از صادراتشان گفت :علیرغم برخی ابهاماتی که
به عملکرد این دسته از صادرکنندگان وارد میشود الزم به
توضیح است که این شرکتها بخش زیادی از تعهداتشان را
ایفا کرده اند ،به طوریکه  ۵۸شرکت صادر کننده پتروشیمی

از تاریخ  ۱۳۹۷/۱/۲۲الی  ۱۳۹۸/۱۲/۲۸به میزان  ۱۷.۱میلیارد
یورو صادرات داشته اند که از این میزان مبلغ  ۱۴.۴میلیارد
یورو را تا تاریخ  ۱۳۹۹/۳/۳۱به چرخه اقتصادی برگردانده اند.
بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکتها در بازگشت ارز
صادراتی معادل  ۸۴درصد بوده است.
همچنین تعداد  ۱۲شرکت عضو گروه ایمیدرو از تاریخ
 ۱۳۹۷/۱/۲۲الی  ۱۳۹۸.۱۲.۲۹به میزان  ۵.۳میلیارد یورو
صادرات داشته اند که از این میزان مبلغ  ۴.۴میلیارد یورو را
تا تاریخ  ۱۳۹۹/۳/۳۱به چرخه اقتصادی برگرداندهاند .بنابراین
میانگین نسبت عملکرد این شرکتها در بازگشت ارز صادراتی
معادل  ۸۳درصد بوده است.
کریمی در ادامه به تشریح بسته سیاستی بازگشت ارز
حاصل از صادرات در سال  ۱۳۹۹پرداخت و با بیان اینکه
تهیه و ابالغ بسته سیاستی جدید با هدف تقویت منابع
ارزی کشور به صورت حواله از طریق بازار دوم (سامانه نیما)
و استفاده از منابع حاصل از صادرات برای واردات بخش
تولیدی کشور انجام پذیرفته است تاکید کرد :با توجه به
مختصات کالن اقتصادی کشور و شوکهای ارزی ناشی از
کاهش حجم فروش و بهای قیمت نفت ،فرآوردههای نفتی
و محصوالت پتروشیمی ،تامین نیازهای وارداتی کشور باید
مبتنی بر صادرات غیرنفتی باشد .به عبارت دیگر با توجه به
گذر از راهبرد اقتصاد نفتی به اقتصاد بدون نفت ،ثبات بازار
از کشور و بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول ،سرمایه ،کار و
کاالو خدمات) ،حفظ و ایجاد اشتغال ،سرمایه گذاری ،رشد
اقتصادی ،حفظ ارزش پول ملی ،جریان با ثبات واردات و
رفاه مردم منوط به رشد و توسعه صادرات غیرنفتی از یکسو
و بازگشت آن به چرخه اقتصادی بر اساس سیاست های
اعالمی از سوی دیگر است.
وی افزود :آسیبشناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات
طی دو سال اخیر حاکی از آن است که علیرغم تسهیالت،
همکاری و تعامالت انجام شده ،گروهی از صادرکنندگان

همکاری الزم را در بازگشت بهموقع ارز نداشتند که منجر
به افزایش شاخص ارزی و تأخیر در تامین نیازهای وارداتی
کشور شد .بنابراین در بسته سیاستی جدید ،هدف تقویت
منابع ارزی قابل مالحظه در بازار دوم و افزایش ریسک عدم
بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است؛ به گونهای که
پیشبینی میشود در سال جاری با نسبت باالتر ضریب
برگشت ارز مواجه شویم و بر این اساس تامین نیازهای
وارداتی کشور به موقع انجام گیرد.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی تاکید کرد :بدیهی است
با توجه به تعامل سازنده بانک مرکزی با دستگاههای اجرایی
و نهادهای نظارتی و نیز ابالغ بسته سیاستی بازگشت ارز
حاصل از صادرات مصوب  ۲۲تیرماه سال  ۹۹شورای عالی
هماهنگی اقتصادی ،با بازگشت ارزهای صادراتی شاخص
ارزی از نوسانات کمتری برخوردار شده و با تقویت جانب
عرضه ارز به صورت حواله در بازار دوم توسط صادرکنندگان
و بانک مرکزی ،نرخ ارز در مقادیر واقعی متناسب با عوامل
بنیادین اقتصادی به تعادل برسد.
وی ادامه داد :بر اساس مصوبات این بسته ابالغی ،کلیه
صادرکنندگان مکلفند حداقل  ۸۰درصد از ارزهای خود را
به صورت حواله و حداکثر  ۲۰درصد را به صورت اسکناس
در بازار دوم به فروش برسانند .همچنین بنگاههای تولیدی-
صادراتی به منظور تأمین نیازهای وارداتی خود میتوانند
حداکثر  ۳۰درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده کرده
و الزم است مابقی ارز حاصل از صادرات (حداقل  ۷۰درصد)
را به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند.
کریمی با اشاره به اینکه بر اساس مفاد بسته سیاستی
جدید ،واگذاری پروانه صادراتی ممنوع است ،افزود :تامین
ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از
صادرکنندگان به صورت مستقیم حسب مورد با توافق وزارت
صنعت ،معدن و تجارت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت
در سامانه نیما امکانپذیر است.

ظریف در گفتوگوی اینستاگرامی:

نظم نوین دنیا دیگر غربگرایانه نخواهد بود
وزیر خارجه کشورمان در گفتوگوی اینستاگرامی با مخاطبان بینالمللیاش
که به همت دانشکده مطالعات جهان ِ دانشگاه تهران برگزار شد ،به بیان
دیدگاههای خود درباره مسائل مختلف چهان و منطقه پرداخت.
به گزارش ایسنا ،محمد جواد ظریف در این گفتوگو تالش دارد به سواالت
پیرامون تغییرات عینی مانند جهانی شدن فرصتها و تهدیدها از تروریسم تا
کرونا ،متکثر شدن منابع قدرت از فنآوری تا تسخیر قلبها و مغزها ،نقش
پیدا کردن افراد در صحنه جهانی ،کاهش نسبی قدرت کنشگران سنتی و
افزایش نسبی قدرت کنشگران نوظهور ،پایان نقش آفرینی انحصاری قدرت
های بزرگ ،پایان هژمونی و تحول در جغرافیای قدرت ،بازگشت جهان غیر

غربی به مدار تاریخ و دهها پدیده جدید دیگر پاسخ دهد.
توگو تاکید کرد :در سالهای گذشته اشتباهات گوناگونی
ظریف در این گف 
رخ داده و کسی از آنها در امان نبوده است .قدرتهای کوچک و بزرگ
اشتباهاتی را مرتکب شدهاند که میزان عواقبشان نیز فرق داشته است .سی
سال گذشته دوران پرتالطمی بوده است .ما شاهد وقوع جنگ ،فجایع گوناگون
و تغییرات گستردهای در جهان بودهایم .ما اگر میخواهید از وقوع اشتباهات
جلوگیری کنیم باید درک کنیم که کجاییم و به کجا خواهیم رفت.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به محور این جلسه گفتوگوهای آنالین
با ارائه پیشینهای از نظم جهانی با تاکید بر اینکه نظم نوین دنیا دیگر غربگرایانه

نخواهد بود اظهار کرد :دونالد ترامپ خود اعالم کرده که آمریکا  ۷تریلیون دالر
برای برپایی نظم نوین جهاتی هزینه کرده اما به جایی نرسیده است.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اینکه آمریکا بیشتر از
سایر کشورها برای خرید و فروش تسلیحات هزینه میکند گفت :جمعیت
چین حدود پنج برابر ایاالت متحده است اما با این حال این آمریکا است که
به خرید و فروش بیشتر تسلیحات میپردازد .بعد از آمریکا و چین ،روسیه
و عربستان سعودی در رتبههای سوم و چهارم خرید و فروش تسلیحات قرار
میگیرند و بعد از آنها میزان خرید و فروش به نسبت چشمگیری کاهش
میباید.

